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Prachtige blauwe luchten met troepen ganzen. Donkere wolken waaruit heftige 

regenbuien komen. Als je bij Jacqueline op de zevende verdieping naar buiten kijkt, 

waan je je midden in de natuur. Andersom, van buiten naar binnen, ontvouwt zich een 

beeldschoon interieur.
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interieur
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J
acqueline is een vrouw met een drukke baan. Haar man werkt veel 

in het buitenland, dus tijd om hun nieuwe appartement in te rich-

ten, was er niet. En dat is eigenlijk maar goed ook, want had haar  

appartement deze geweldig uitstraling wel gehad als ze niet bij toe-

val de winkel Nuance Interieur in Oud Beijerland was binnengestapt? 

Eigenaresse Liza Eekman heeft het interieur van A tot Z samengesteld, met alle 

puntjes op de I.

VLAARDINGEN
Een prachtig uitzicht vormt zo’n beetje de rode draad in de wooncarrière van 

Jacqueline en haar man Adrian. Het appartement in het oude graanpakhuis 

uit 1872 dat het stel voorheen bewoonde, lag aan de Nieuwe Waterweg in 

Vlaardingen. Het water deed niet onder voor de vergezichten die ze vanuit 

hun huidige paleisje kunnen aanschouwen, maar Jacqueline vond dat de tijd 

was aangebroken voor iets nieuws. Toen een vriendin van Jacquelines moe-

der, destijds eigenaresse van het grandioze hoekappartement, deze woning 

te koop zette, kreeg Jacqueline daar natuurlijk direct lucht van. De gedachte 

om dit riante appartement eventueel te kopen, bleef knagen. Toen Jacqueline 

terugkwam van een grote reis naar Canada en haar moeder vertelde dat het 

appartement nog steeds te koop stond, besloot ze om te gaan kijken. Ze viel 

als een blok voor de woning. Een kleine valkuil was wel dat een styliste de 

flat heel mooi verkoopklaar had gemaakt, waardoor Jacqueline over het hoofd 

had gezien wat er nog allemaal moest gebeuren. Maar dat was zorg voor later. 

De woorden van Adrian: ‘Als jij het mooi vindt, vind ik het ook mooi’, maakten 

voorlopig alles goed.

OPFRISBEURT
Voor het opknappen van de woning stelde Jacqueline en Adrian geen archi-

tect aan, want in grote lijnen klopte het ontwerp. Aannemer Pieter van Herk 

van de firma Hoogerbrugge uit Berkel en Rodenrijs was prima in staat om de 

nodige aanpassingen te doen. “De oude keuken is er bijvoorbeeld helemaal 

uitgegaan”, vertelt Jacqueline. “De ruimte rondom de keuken is in principe het-

zelfde gebleven, maar de achterwand is veel breder geworden waardoor er 

meer ruimte is ontstaan voor de apparatuur. Er is een nieuwe keuken geplaatst 

met bovenkastjes, want in mijn oude huis miste ik echt opbergruimte. Het 

lage muurtje achter het aanrecht is nog iets verlaagd. Verder zijn er wanden 

versterkt, muren gestuukt en er is airco aangelegd, want in de zomer wordt 

het hier door al die raampartijen heel erg warm. De open haard is nieuw; voor-

heen stond hier zo’n vreselijk ouderwetse gashaard.”

Het water deed niet onder voor de vergezichten 
die ze vanuit hun huidige paleisje kunnen 
aanschouwen, maar Jacqueline vond dat de tijd 
was aangebroken voor iets nieuws.
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“De deuren van onbewerkt staal zijn door een smederij 
op maat gemaakt. De kleurnuances zorgen voor een 
speels effect”  
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TOTAALPAKKET
Op de bewuste dag dat Jacqueline bij Liza van Nuance in Oud Beijerland bin-

nenliep, bleek dat alles wat zij daar zag staan volledig haar smaak was. Direct 

besloot ze om de totale inrichting door haar te laten verzorgen. Liza maakte 

een volledig inrichtingsplan dat bestond uit een opstelling en keuze voor 

meubelen, een kleurenplan, een lichtplan en een samenstelling van stoffen 

en materialen. Jacqueline: “Bij Liza kan echt alles! De enorme vouwgordijnen 

zijn bijvoorbeeld in één stuk geleverd.” Liza’s broer Vincent, mede-eigenaar van 

Nuance Interieur, raadde Jacqueline aan om de entree naar de woonkamer te 

vergroten en de oude enkelvoudige deur te vervangen door dubbele stalen 

deuren. Jacqueline: “De deuren van onbewerkt staal zijn door een smederij 

op maat gemaakt. De kleurnuances zorgen voor een speels effect.” Jacqueline 

kwam in overeenstemming met Liza uit op een landelijk chic interieur. “Ik houd 

van kwalitatief hoogwaardige materialen, en dat is nou juist wat ik bij Liza zo 

goed kan vinden.”

SFEER
Omdat Jacqueline veel behoefte heeft aan rust in haar interieur, kozen Liza 

en zij voor zand- en aardetinten. Liza vertaalde deze kleurkeuze naar een in-

terieur dat bestaat uit hout, staal en stof. Jacqueline heeft natuurlijk ook een 

eigen inbreng gehad in haar interieur. De riante luie stoel met hocker kwam ze 

tegen op de Excellent beurs in Rotterdam. “Het was van oorsprong een leren 

stoel”, vertelt Jacqueline. “Liza heeft hem in deze bruine zebratint van velours-

stof laten bekleden. De indeling en overige meubelkeuze is van Liza’s hand. Ze 

creëerde een gezellige zithoek door de hoekbank met de rug op enige afstand 

van het raam te plaatsen, met daar tegenover een groot in het oog springend 

wandpaneel met daarop de tv en daaronder een zwevend dressoir. Voor de 

eethoek zocht zij naar stoelen met comfort die ze vervolgens met een rustige 

stof liet bekleden. Aan de houten, lange tafel had Jacqueline met haar moeder 

in de winkel van Nuance al vaak proef gezeten. “Elke keer als we in de winkel 

kwamen, werden mijn moeder en ik aan tafel gezet met een taartje van bakker 

Koekela”, vertelt Jacqueline lachend. We zaten zo lekker aan die tafel dat ik op 

een gegeven moment dacht: ‘die wil ik thuis ook’.”

Jacqueline kwam in overeenstemming met Liza 
uit op een landelijk chic interieur. “Ik houd van 
kwalitatief hoogwaardige materialen, en dat is 
nou juist wat ik bij Lisa zo goed kan vinden”
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LIGHTS
Het vinden van de juiste verlichting bij een specifieke inrichting is best lastig. Jacqueline die zelf de twee prachtige lampen van 

Foscarini voor boven de eettafel in haar hoofd had, kreeg daarvoor natuurlijk alle ruimte van Liza. “Ik kijk heel goed naar hoe 

iemand leeft en dat vertaal ik waar mogelijk naar persoonlijk woongenot. Als iemand zelf een idee aanbrengt dan neem ik dat 

graag mee in het totaalverhaal, juist als het om zo iets uitgesprokens als verlichting gaat.” De inbouwspots in het appartement 

- een ontwerp van Jan de Bouvrie - en de opbouwspots van Maretti Verlichting, gecombineerd met de schemerlampen van 

Ambiance Verlichting, maken het plaatje bij Jacqueline helemaal compleet. 



18   Tijdloos wonen Tijdloos wonen   19

“Bij Liza kan echt alles! De enorme 
vouwgordijnen zijn bijvoorbeeld in 

één stuk geleverd” 
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SLEEPING BEAUTY
Ook de slaapkamer van Jacqueline en Adrian heeft een fraai interieur gekre-

gen. Het bed van Marcel Woltering, waarvan de bijbehorende nachtkastjes zijn 

afgebiesd met stalen framepjes, vormt een echte eyecatcher in de ruimte. Het 

zachte bontplaid in combinatie met de weelderige kussens en de prachtige 

lakens geven de slaapkamer een sprookjesachtige uitstraling mee. Jacqueline: 

“Liza heeft de slaapkamer zo mooi aangekleed. Overal in huis hangen dezelfde 

gordijnen, maar hier in de slaapkamer hebben ze in tegenstelling tot de woon-

kamer waar ze zandkleurig zijn, een parelmoerachtige tint. Het bijpassende 

stoeltje had ik nog staan. Liza heeft het opnieuw bekleed. Toen ik op een dag 

thuiskwam van mijn werk, zag ik naast het stoeltje een schattig tafeltje staan. 

Zo gaat dat bij Liza. Ze verzorgt alles tot in de puntjes.”

TIJDLOOS INTERIEUR MET EIGEN HANDTEKENING
Omdat Jacqueline van een tijdloos interieur houdt, is het voor haar belangrijk 

dat spullen lang mee gaan. Daarnaast kiest zij middels specifieke stofkeuzes 

wel degelijk voor een interieur waar sprake is van een eigen handtekening. 

Jacqueline: “De combinatie van deze stof op de door mij uitgekozen stoel 

heeft niemand anders zo gemaakt en de beelden die wij van onze reizen 

hebben meegenomen, heeft ook niemand. De globe, ook al zo’n uniek stuk, 

waarvan ik in eerste instantie dacht dat hij hier helemaal niet zou staan, doet 

het hier juist super. Voor mij bestaat een interieur uit wat persoonlijke stukken 

in combinatie met een heel gedegen basis. De vloer bijvoorbeeld van heel 

brede delen, vind ik echt een statement. Ik kwam in de Frederikstraat in Den 

Haag The Flooring Company op het spoor, een bedrijf dat prachtige houten 

vloeren levert. Nadat Adrian en ik een vloer hadden uitgezocht, heb ik steeds 

een vloerdeel naar Liza meegenomen om te zien of de dingen die zij uitzocht 

daar mooi bij zouden passen. De basis in een huis is echt zo belangrijk. En het 

totaalplaatje niet te vergeten! Zeker als je zelf niet zo creatief bent, adviseer ik 

mensen om naar een interieurontwerper toe te gaan die jouw wensen vertaalt 

in mooie spullen die echt bij je passen.”   

MET DANK AAN: NUANCE INTERIEUR

www.nuance-interieur.nl


